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1. Pedagógiai folyamatok 

 

 

Kiemelkedő területek 

• A stratégiai és operatív tervezés koherenciájának megvalósulása 

• Az intézményi stratégiai dokumentumok és a köznevelési célok 

összhangjának megvalósulása 

• A stratégiai tervek megvalósulásának elősegítése a tanévekre bontott éves 

tervek alkalmazásával 

• Az éves tervek és a beszámolók összhangjának megvalósulása 

• Az intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, a 

tanulói teljesítményeket dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési 

eredményeit összekapcsolják. 

Fejleszthető terület 

A környezeti nevelés, fenntartható fejlődés pedagógiai programban 

megfogalmazott céljai jelenjenek meg az éves munkatervek nevelési és 

oktatási feladatai között. 

Intézkedések 

Intézkedés neve Fenntarthatóságra vonatkozó feladatok 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai 
Éves munkaterv készítése, elfogadása 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat végrehajtásának módszere 
Az éves munkatervben meg kell jeleníteni a fenntartható fejlődésre és a 

környezeti nevelésre vonatkozó konkrét feladatokat. 

A feladat elvárt eredménye Tudatosabb iskolai környezeti nevelés 

A feladat tervezett ütemezése Évente, tanév elején 

A feladat felelőse Igazgató 

2. Személyiség - és közösségfejlesztés 

 

 

 

Kiemelkedő területek 

• A pedagógiai programban meghatározottaknak megfelelő 

személyiségfejlesztési feladatok megvalósulása 

• A tanulók személyes és szociális képességeinek fejlesztése és nyomon 

követhetőségének megvalósulása 

•  A pedagógiai programmal összhangban lévő önálló tanulástámogatási 

gyakorlat megvalósítása 
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• A pedagógiai programban megfogalmazott közösségfejlesztési 

feladatokkal összhangban lévő tanulói együttműködés támogatása 

• A több szinten és eredményesen szerveződő közösségépítő programok 

megvalósulása 

Fejleszthető területek 

1. A szociális hátrányban szenvedők iránti együttérzés tervezetten, 

cselekvésekben megvalósuló támogatása, segítése. 

2. Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés és annak 

megvalósítása hangsúlyosabban jelenjen meg a munkatervben és 

beszámolóban.  

Intézkedések 

Intézkedés neve 1.  Szociális támogatás, megsegítés 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai 
Félévi és évvégi nevelési értekezletek 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat végrehajtásának módszere Konkrét lehetőségek, cselekvések a rászoruló diákok megsegítésére 

A feladat elvárt eredménye Gondtalanabb tanulók, akik az eddiginél könnyebben tudnak megbirkózni a 

tanulással. 

A feladat tervezett ütemezése Folyamatos 

A feladat felelőse Intézményvezető, osztályfőnökök 
   

Intézkedés neve 2.  Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés tervezése és 

megvalósítása 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai 
Félévi és évvégi nevelési értekezletek 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat végrehajtásának módszere Az éves munkaterv, illetve beszámoló készítésekor konkrétan fel kell sorolni 

az ide vonatkozó programokat, eseményeket. 

A feladat elvárt eredménye Környezettudatosabb magatartás elérése, hiszen a jelenkor tanulói számára 

számos veszélyt jelent az egészségtelen és felelőtlen életmód. 

A feladat tervezett ütemezése Folyamatos 

A feladat felelőse Intézményvezető, osztályfőnökök, szaktanárok 

3. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények 

Kiemelkedő területek 
• A kiemelt nevelési és oktatási célok elvárásainak megfelelő eredmények 

teljesülése. 

Fejleszthető területek 

1.  A tanulók tanulási útjának a követése 

2.  Az eredményességi mutatók és a belső és külső mérési eredmények 

visszacsatolása 

Intézkedések 

Intézkedés neve 1. Utánkövetés 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai 
Félévi és évvégi nevelési értekezletek 
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A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat végrehajtásának módszere Az osztályfőnökök bevonásával tartani a kapcsolatot volt diákjainkkal, 

öregdiák programok szervezésével 

A feladat elvárt eredménye A tanulók tanulmányi eredményének pontos követése segítséget és támpontot 

nyújthat a nevelés-oktatás további tervezéséhez 

A feladat tervezett ütemezése Folyamatos 

A feladat felelőse Intézményvezető, osztályfőnökök 

Intézkedések 

Intézkedés neve 2.  Mérési eredmények felhasználása 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai 
Évente 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat végrehajtásának módszere 
Nevelési, illetve munkaközösségi értekezletek keretében elemezni az 

eredményességi mutatókat és a mérési eredményeket 

A feladat elvárt eredménye Jobb mérési eredmények elérése 

A feladat tervezett ütemezése Folyamatos 

A feladat felelőse Igazgató, munkaközösség vezetők 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

Kiemelkedő területek 

• A pedagógusok többszintű együttműködésének és szakmai munkájuk 

intézményi célokkal összhangban történő megvalósulása 

• Folyamatos és hatékony, több csatornán működő kommunikációs rendszer 

működése 

Fejleszthető területek 

1.  Bár a szakmai együttműködés kimagaslóan jónak mondható, a 

munkaközösségek, a belső tudásmegosztás még szervezettebb, strukturáltabb 

működése fejleszthető. 

2.  Az intézményvezető az SzMSz-ben leírtaknak megfelelően delegálja a 

feladatokat a helyettesek és a munkaközösség vezetőknek. 

Intézkedések 

Intézkedés neve 1.  Belső tudásmegosztás fejlesztése 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai 
Évente 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat végrehajtásának módszere 
A munkaközösségek gyakrabban tartsanak megbeszéléseket, a pedagógusok 

továbbképzése esetén minden esetben történjen tudásmegosztás. 

A feladat elvárt eredménye Tájékozottabb, felkészültebb pedagógusok 

A feladat tervezett ütemezése Folyamatosan 

A feladat felelőse Munkaközösség vezetők 

Intézkedések 

Intézkedés neve 2.  Feladatok delegálása a helyettesek és munkaközösség vezetők felé 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai 
Évente 
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A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat végrehajtásának módszere 
Az SzMSz-nek megfelelően egyes feladatokat a helyetteseknek és 

munkaközösség vezetőknek kell ellátniuk 

A feladat elvárt eredménye Az intézményvezető több időt és energiát tud fordítani stratégiai feladatok 

elvégzésére 

A feladat tervezett ütemezése Folyamatosan 

A feladat felelőse Igazgató 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Kiemelkedő terület • A pedagógiai program céljainak megvalósítását támogató partneri 

kapcsolatok kialakítása 

• A partnerekkel való együttműködés az intézményi dokumentumokban 

szabályozott 

• A partnerek tájékoztatása rendszeres, szabályozott 

Fejleszthető területek 

1.  Az intézmény közéletben való részvétele, a külső partneri kapcsolatok 

fejlesztése. 

2.  A külső partnerekkel való együttműködést dokumentálják. 

Intézkedések 

Intézkedés neve 1.  Közéleti részvétel fejlesztése 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai 
Évente a nevelési értekezleteken 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat végrehajtásának módszere 

Az iskola vegyen részt városi ünnepeken, közéleti eseményeken, a külső 

partneri kört bővítése, az iskolai programokat szélesebb körben tegye 

ismertté. 

A feladat elvárt eredménye Több városi és körzeti szereplés 

A feladat tervezett ütemezése Folyamatos 

A feladat felelőse Igazgató, osztályfőnökök 

Intézkedések 

Intézkedés neve 2.  Dokumentáció az együttműködésről 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai 
Évente a beszámolóban 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat végrehajtásának módszere 
Az egyes eseményeket és programokat, amelyek külső partnerek bevonásával 

történik, dokumentáljuk. 

A feladat elvárt eredménye Áttekinthető partneri kapcsolatok 

A feladat tervezett ütemezése Folyamatosan 

A feladat felelőse Igazgató 
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6. A pedagógiai munka feltételei 

 

 

Kiemelkedő területek 

 

 

 

• Az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak 

megfelelő infrastruktúra biztosítása 

• A különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelésének, oktatásának 

megfelelő tárgyi környezet kialakítása 

• Rendszeres és nyomon követhető IKT-eszközhasználat 

• Átgondolt, tervezett, az intézmény pedagógiai értékeinek, céljainak 

megfelelő humánerőforrás-szükséglet biztosítása 

• Magas szintű és hatékony szervezeti kultúra megléte jellemző 

• Az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő tevékenysége 

megvalósul 

• Szabályozott felelősség- és hatáskör megosztás 

• Innovációra nyitott szervezeti kultúra működése 

Fejleszthető területek A munkatársak döntéselőkészítésbe való nagyobb mértékű bevonása. 

Intézkedések 

Intézkedés neve A munkatársak bevonása a döntésekbe 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai 
Évente 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat végrehajtásának módszere Gyakoribb egyeztetések és megbeszélések 

A feladat elvárt eredménye Összetartóbb, egységesebb, koherensebb tantestület 

A feladat tervezett ütemezése Folyamatos 

A feladat felelőse Intézményvezető 

7. Az intézménytípusra vonatkozó nevelési, nevelési-oktatási irányelvben meghatározott országos szakmai 

elvárásoknak és az intézményi céloknak való megfelelés 

 

 

Kiemelkedő területek 

• A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi 

szabályozó dokumentumban meghatározott célok és a pedagógiai program 

összhangja 

• Az intézményi tervezési dokumentumok alapja a pedagógiai programban 

szereplő kiemelt stratégiai célok megvalósítása 

Fejleszthető területek Nincsen megjelölve 

 

 

Az intézkedési tervet a nevelőtestület a 2023.03.06-i értekezleten jóváhagyta. 

 


